
REGULAMIN WYPOŻYCZALNI HANDBIKE’ÓW SPORTON 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy  regulamin  obejmuje  zasady  korzystania,  warunki,  zakres  praw  i  odpowiedzialności 
osób  korzystających  z  wypożyczalni  handbike’ów  firmy  SportON.  Wraz  z  akceptacją 
niniejszego regulaminu staje się on Umową między Wypożyczającym a firmą SportON.

2. Wypożyczane handbike’i typu XCR, Explorer oraz Jeetrike są własnością firmy SportON.
3. Niniejszy  Regulamin  udostępniony  jest  na  stronie  www.sporton.com  w  sposób  umożliwiający 

zapoznanie się z jego treścią.

II. ZASADY OGÓLNE KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI

4. Wypożyczający  zobowiązuje  się  przestrzegać  Regulaminu,  w  szczególności  używać  sprzętu 
zgodnie z przeznaczeniem oraz na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Warunkiem  wypożyczenia  sprzętu  jest  zapoznanie  się  i  akceptacja  przez Wypożyczającego 
postanowień niniejszego Regulaminu oraz podpisanie Oświadczenia.

6. Ceny wypożyczenia handbike’a określonego typu zawarte są w dołączonym Cenniku.
7. Sprzęt można wypożyczyć w siedzibie firmy SportOn.
8. Aby wypożyczyć handbike’a, należy spełnić określone warunki:

a) posiadać ukończone co najmniej 18 lat,
b) przedstawić  aktualny  dokument  tożsamości  ze  zdjęciem,  z  którego  pracownik  wypożyczalni 

spisze dane,
c) podpisać  Oświadczenie  o  wypożyczeniu  handbike’a  i  o  zapoznaniu  się  z  niniejszym 
Regulaminem, zaakceptowaniu jego treści oraz przyjęciu sprzętu sprawnego technicznie,

d) osoba  poniżej  18  roku  życia  może  wypożyczyć  handbike’a  wyłącznie  za  zgodą  osoby 
pełnoletniej,  upoważnionej  do  opieki  nad  nią,  która  bierze  pełną  odpowiedzialność  za 
wypożyczony sprzęt oraz osobę z niego korzystającą,

e) osoba wypożyczająca  handbike’a  nie może  być  pod wpływem alkoholu  oraz  innych  środków 
odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych (w rozumieniu przepisów o 
przeciwdziałaniu  narkomanii) oraz innych  leków,  które  z  definicji  zabraniają  lub  zalecają 
powstrzymanie się od kierowania pojazdami.

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I  ZOBOWIĄZANIA WYPOŻYCZAJĄCEGO

f) Wypożyczający zobowiązuje się do :
a) korzystania z handbike’a i jego wyposażenia zgodnie z przeznaczeniem,
b) zwrotu  sprzętu  do  miejsca  wypożyczenia  wraz  z  wyposażeniem,  sprawnego  technicznie,  w 

stanie nieuszkodzonym, w terminie zgodnym z zadeklarowanym czasem zwrotu,
c) korzystania z handbike’a wyłącznie w celach niekomercyjnych i wyłącznie dla użytku osobistego 

Wypożyczającego,
d) przestrzegania zakazu użyczania sprzętu osobom trzecim,
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e) nie używania  sprzętu w celu  skoków,  sztuczek kaskaderskich  itp.  oraz wykorzystywaniem do 
ciągnięcia lub pchania czegokolwiek oraz  udziału w zawodach sportowych,

f) niezwłocznego  zgłoszenia  problemów  związanych  z  korzystaniem  ze  sprzętu  pracownikowi 
wypożyczalni  i  odstawienia  handbike’a  do  wypożyczalni  w  przypadku  stwierdzenia  podczas 
jazdy jakiejkolwiek usterki ,

g) zaniechania samodzielnego dokonywania jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części w 
wypożyczonym sprzęcie,

h) pokrycia  kosztów  naprawy  uszkodzonego  sprzętu  lub  jego  wyposażenia,  wynikłych  z  winy 
wypożyczającego,

i) pokrycia  kosztów  nowego  sprzętu  w  przypadku  całkowitego  zniszczenia  sprzętu 
wypożyczonego.

2. W przypadku utraty wypożyczonego sprzętu  lub  jego wyposażenia, na skutek okoliczności za 
które  ponosi  odpowiedzialność wypożyczający w  tym  kradzieży  lub  zgubienia,  wypożyczający 
jest zobowiązany do zwrotu równowartości kosztów odpowiadających wartości sprzętu oraz jego 
wyposażenia (na podstawie cen obowiązujących na rynku w dniu stwierdzenia faktu).

3. Wypożyczający zgadza się pokryć wszystkie szkody  i  kary związane z użytkowaniem sprzętu 
wynikające z nieprzestrzegania przepisów prawa obowiązujących w Polsce w tym wynikające z 
Kodeksu Ruchu Drogowego oraz regulaminów Lasów  Państwowych i Parków Narodowych (kary 
i mandaty).

4. Pełną  odpowiedzialność  za  wypadki,  wszelkie  szkody  powstałe  w  czasie  korzystania  z 
wypożyczonego  sprzętu  sportowego  ponosi  Wypożyczający.  Wypożyczający  będąc 
uczestnikiem ruchu drogowego jest obowiązany przestrzegać zasad poruszania się po drogach i 
czyni  to  tylko  i  wyłącznie  na  własną  odpowiedzialność.  Użytkownik  zrzeka  się  wszelkich 
roszczeń wobec firmy SportON z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych 
w okresie korzystania z wypożyczonego sprzętu.

5. Wypożyczający  ponosi  wyłączną  odpowiedzialność  za  wszelkie  szkody  wyrządzone  osobom 
trzecim związane z korzystaniem z wypożyczonego sprzętu.

6. W  przypadku  nie  zwrócenia  sprzętu  w  ustalonym  terminie  i  braku  kontaktu  z  wypożyczalnią 
SportON,  będzie  naliczona  dodatkowa  opłata,  a w  przypadku  braku  jakiegokolwiek  kontaktu, 
dane  Wypożyczającego  będą  przekazane  policji  z  informacją  o  prawdopodobieństwie 
popełnienia czynu karalnego przez Wypożyczającego.

7. Jeżeli  pracownik  wypożyczalni  uzna,  że  osoba  chcąca  wypożyczyć  sprzęt  sportowy  nie  da 
gwarancji spełnienia warunków Regulaminu, może odmówić wypożyczenia sprzętu bez podania 
przyczyny.

8. Wypożyczający zobowiązuje się przestrzegać warunków Regulaminu w szczególności zapłacić 
należności wynikające z regulaminu wypożyczalni na rzecz firmy SportON oraz używać sprzętu 
zgodnie z regulaminem.

IV. WYPOŻYCZENIE HANDBIKE’A

1. Handbike’a można wypożyczyć na miejscu w lokalizacji Ścięgny 177B, 58-540 Karpacz, w dni 
robocze w godzinach od 816  na okres czasu ustalony przez obie strony.

2. Warunkiem wypożyczenia sprzętu jest dokonanie wcześniejszej rezerwacji i ustalenie terminu 
telefonicznie, osobiście lub mailowo.

3. Rezerwacja odbywa się telefonicznie: nr telefonu +48 692 11 70 63 lub mailowo pod adresem:  
slawek@sporton.com .

Rezerwacja powinna zawierać następujące dane: 
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a) datę oraz godzinę planowanego wypożyczenia,
b) rodzaj handbike’a, z podaniem rozmiaru oraz wieku użytkownika,
c) dane osoby Wypożyczającej (opiekuna) oraz numer kontaktowy.
4. Dane osobowe są przetwarzane, przechowywane i zabezpieczone przez SportON zgodnie z                   

zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

V. NAPRAWY I AWARIE

1. Wszelkie awarie powinny być zgłaszane telefonicznie do firmy SportON.
2. Zabronione jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji oraz wymiany               

części w wypożyczonym handbike’u.

VI. ZWROT SPRZĘTU

1. Wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu sprzętu w ustalonym wcześniej terminie.
2. Wypożyczający jest zobowiązany do pisemnego potwierdzenia zwrotu wypożyczonego             

handbike’a.
3. Zwrócenie sprzętu po ustalonych godzinach jest traktowane jako naruszenie Regulaminu,                 

zostanie dodatkowo naliczona opłata za każdą następną rozpoczętą godzinę .

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Firma SportON jest uprawniona do wprowadzenia zmian w Regulaminie ze skutkiem na                     
przyszłość. Informacje o zmianach do niniejszego Regulaminu są dostępne na stronie                   
www.sporton.com

2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące               
przepisy prawa w szczególności Kodeks Cywilny.
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CENNIK WYPOŻYCZALNI HANDBIKE’ÓW SPORTON 

Wypożyczenie handbike’a w dni robocze w godzinach 816 na 1 dzień/8 godzin: 

● XCR  250 zł
● Explorer  350 zł
● Jeetrike   350 zł

Wypożyczenie handbike’a w dni robocze w godzinach 816 na 2 godziny: 

● XCR  70 zł
● Explorer  100 zł
● Jeetrike  100 zł

Wypożyczenie handbike’a poza godzinami pracy i w weekendy  ustalane są indywidualnie.
Każdy z dostępnych handbików posiada wspomaganie elektryczne.



 ……………………….. 
data i godzina 

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z WARUNKAMI REGULAMINU 

Ja niżej podpisany/a …………………………………………..., legitymujący/a się nr dowodu osobistego                 
……………………….., zamieszkały/a ……………………………….. …………………… oświadczam, że           
zapoznałem/am się i akceptuję warunkami Regulaminu wypożyczalni SportON w Miłkowie oraz jestem                       
świadomy/a odpowiedzialność za ewentualne zdarzenie wynikłe z nieodpowiedniego korzystania z                   
wypożyczonego sprzętu jakim jest (zaznacz właściwe): 

❏ handbike XCR
❏ handbike Explorer 
❏ handbike Jeetrike 

Jednocześnie oświadczam, że wypożyczam sprzęt sprawny technicznie. 

Podpis i numer kontaktowy Wypożyczającego …………………………………………………………. 

Potwierdzam zwrot wypożyczonego sprzętu   ……………………………………………………… 
Podpis pracownika wypożyczalni data godzina

UWAGI: 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….…………… 




